EXCURSÕES

FÉRIAS
2022 | 2023

# VA I O N D E N U N C A F O S T E

Ilhas Idílicas
MAURÍCIA
Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Excursões (Regulares)
Excursão

Duração

Refeições

Wild South

8h

Almoço

Roots

8h

Almoço

Stroll in The Past

8h

-

Morne Brabant (Caminhada)

3h30

-

Sáb.

Dom.

Seg.

Ter.

Qua.

Qui.

X

Sex.

Valor

X

82€

X

82€

X

X

X

82€

X

X

X

X

X

38€

X

X

X

X

X

70€

X

X

X

X

110€

Excursões (Privadas)
A Walk Back in Time

8h

-

Catamarã (Regulares)
Sailing through History
(Hotéis Sudeste)

Sailing through History
(Restantes Hotéis)

North Isles

Almoço

6h

X

X

Almoço

Almoço

X

X

Notas:
- Valores NET, por adulto;
- Excursões em base regular e em inglês;
- Sujeito a disponibilidade no momento da reserva;
- Excursões com mínimo de participantes, caso o mesmo não seja atingido, poderá não ser realizada;
- Por favor reconfirme o seu pick up 48h antes do serviço.

X

123€

X

90€

FÉRIAS
2022 | 2023

EXCURSÕES
# VA I O N D E N U N C A F O S T E

Ilhas Idílicas
MAURÍCIA
Wild South
Descubra o exuberante interior da Maurícia e as suas paisagens majestosas. Deslumbre-se com a vista 360° do topo de um vulcão adormecido.
Aproveite para conhecer a beleza natural do lago sagrado Grand Bassin. De seguida, admire as paisagens do Parque Nacional Black River Gorges que
habita várias espécies de plantas e animais. Depois poderá captar as maravilhas de Chamarel, cuja principal atração é a cascata de 91m de altura. A
visita termina com uma introdução aos segredo por detrás do fabrico de rum.
• Pontos de interesse: vulcão adormecido Trou aux Cerfs, Grand Bassin, Black River Gorges, La Rhumerie de Chamarel, Chamarel Coloured Earth e
a Cascata de Chamarel.
• Restaurante com vista panorâmica para o sudoeste da costa / Le Morne.

Roots
Visita a Ile aux Aigrettes, situada a uma longa distância do sudeste da costa, salienta o trabalho de restauro da antiga fauna e flora. Coberta de
plantações de chá, cultivado desde o século XIX, a região de Bois Chéri reflete a longa tradição do chá da ilha. Aprenda as fases da sua produção
antes de desfrutar de uma prova de chá. De seguida, rumo à região de Savanne. Saint Aubin é uma mansão da época colonial onde poderá encontrar
plantações de baunilha, uma estufa de flores e um jardim de especiarias. A visita termina na praia de Gris Gris, cujas ondas e penhascos formam uma
paisagem inspiradora no sul da ilha.
• Pontos de interesse: Reserva Natural Ile aux Aigrettes, Fábrica de Chá Bois Chéri, Saint Aubin Colonial House e Gris Gris.
• Almoço na Saint Aubin Residence.

Stroll in The Past
Explore a riqueza e diversidade cultural da ilha. Visita aos Jardins Botânicos de Pamplemousses, criados pelo explorador e botânico Pierre Poivre no
século XVIII, contêm uma coleção de plantas de todo o mundo. De seguida, visita ao antigo moinho de açúcar, agora transformado no museu
L’Aventure du Sucre in Beau Plan, abundante em coisas para ver e experimentar. A visita termina em Le Caudan Waterfront, em Port Louis.
Aproveite e explore um dos locais mais conhecidos na Maurícia para lazer e compras.
• Pontos de interesse: Pamplemousses garden, L’aventure du Sucre, Citadel, Odysseo Oceanarium(± 1 hora). Mercado de Port Louis e Caudan
Waterfront (tempo livre ± 1 hora e 30 min).

A Walk Back in Time
Calce os seus sapatos e prepare-se para caminhar e descobrir a herança cultural e histórica de Port Louis, capital com mais de dois séculos e meio de
história. Desde o local onde os primeiros trabalhadores chegaram às ilhas Maurícias, Aapravari Ghat (Património Mundial da UNESCO), passando
pelo Mercado Central, para provar a comida de rua local, até Chinatown, onde o passado e o presente se encontram e a história se desenrolou em
todos os cantos.
• Pontos de interesse: Museu do Correio, Aapravari Ghat, China Town, Teatro de Port-Louis, Museu da Fotografia, Mercado Central de Port-Louis,
Caudan Waterfront (tempo livre de +/- 1 hora)

Morne Brabant:
O monte Brabant, Património da Humanidade pela UNESCO, é uma montanha no sudoeste da Maurícia, na península de Le Morne. À medida que vai
subindo, descobre magníficas paisagens do sudoeste da Maurícia e as suas redondezas. (Distância: 7 km)

Catamarã Sailling Through History
Partida para uma escapadela emocionante pela histórica costa sudeste da Maurícia. Contemple a diversidade e a beleza das paisagens à medida que
passa pelos pontos turísticos mais conhecidos da Ile aux Cerfs.
• Ponto de partida: Pointe des Regattes, Mahébourg
• Itens a levar para o passeio: Equipamento de snorkling, protetor solar e toalhas.
*Entre terça-feira e domingo: transfer apenas para hotéis localizados no sudeste da ilha.
*Segunda e quinta-feira: Restantes hotéis no sul e sudoeste da ilha.

Catamarã North Isles
Viva a excitante experiência de andar de catamarã pelas pequenas ilhas situadas no norte da costa da Maurícia e mergulhe nas águas translúcidas
para atividades de snorkling.
• Ponto de partida: Sunset Boulevard, Grand Bay
• Itens a levar para o passeio: Equipamento de snorkling, protetor solar e toalhas.

